
NIEUWSBRIEF 

2 oktober 2020  
 
 

Maandag 5 oktober 2020 
Vandaag hebben alle kinderen en de leerkrachten een facultatieve verlofdag. 
Iedereen heeft dus vrijaf.  Een leuk cadeau voor de leerkrachten op “de dag van de 
leerkracht”!  

 

Dinsdag 6 oktober 2020 
- De stagiaires die op onze school dit schooljaar stage doen, komen vandaag 

kennismaken. Wij wensen hun veel succes! 
- Juf Denise gaat naar deze voormiddag naar de directievergadering op het gemeentehuis.  
- L.S. Alle kinderen gaan (survival)zwemmen deze namiddag.  Het Sportoase-ABC hecht veel 

belang aan de zelfredzaamheid van een kind in het water.  Daarom zijn er ook verschillende 
‘survival’ doelstellingen binnen het Sportoase-ABC.  Vele van deze doelstellingen worden in 
diep water uitgevoerd.  Bij het survivalzwemmen wordt de verstelbare bodem dieper gezet, 
zodat deze ‘survival’ doelstellingen kunnen worden geoefend. 

 

Woensdag 7 oktober 2020 
- Deze avond vergadert juf Marjolein en juf Denise digitaal met de ouderraad en de schepen 

van onderwijs over de nieuwe speelplaats van Worteldorp. 
 

Donderdag 8 oktober 2020 
- Monique (administratief medewerker) volgt een digitale bijscholing i.v.m. 

schoolsecretariaten.  
- Deze avond is er een digitale vergadering van de commissie onderwijs.  Juf Denise neemt 

hieraan deel.  

 
Vrijdag 9 oktober 2020 

- L1, L2 en L6 gaan naar de bieb in de namiddag. 
 
 
 

Mededelingen:  
- Omdat het nu stilletjes aan weer wat kouder wordt, mogen de kinderen een extra dikke trui 

meebrengen of aandoen voor in de klas.  Omwille van het Coronavirus moeten we de klassen 
extra verluchten en staan dus de ramen de hele dag open.  Een extra laagje kleding is dus 
misschien wel handig.  

- Gemelde opvang:  
* Om misverstanden te vermijden, vermelden we nogmaals de uren van de gemelde opvang 
in Worteldorp: ’s morgens van 07.30u tot 08.30u en ’s avonds van 15.45u tot 18.15u. Wie 
zijn kind te laat komt ophalen, krijgt een boete.  
* Sinds maandag 28 september zijn we terug gestart met de huiswerkklas tijdens de gemelde 
opvang.  Vanaf 15.30u tot 16u werken alle kinderen aan hun huistaken in de refter.  Het is 
de bedoeling dat ze zelfstandig werken.  Wie om 16u niet klaar is, werkt dit thuis verder af.  

- Een mondmasker is verplicht aan de schoolpoort maar zeker ook als je op de speelplaats 
komt.  Hier is geen discussie over mogelijk, deze afspraak geldt voor iedereen.  


